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A

Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag

Gegevens over de rechtspersoon
Naam instelling

Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam

Adres
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
Fax
E-mail
Internet-site

Linker Rottekade 292
Postbus 22009
3003 DA Rotterdam
010-4125101
010-4127818
bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl
www.kindenonderwijsrotterdam.nl

Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail

R. van den Berg
010-4125101
010-4127818
r.vandenberg@kindenonderwijsrotterdam.nl

Bestuursverslag
Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam heeft haar doelstelling en richtlijnen
beleggingsbeleid bij de oprichting in 2008 vastgelegd.
De stichting heeft er voor gekozen een kort vrijwillig bestuursverslag te maken. Zij maakt daarbij
gebruik van de vrijstelling onder BW2 Titel 9.
Doelstelling
Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam (hierna: Steunfonds) wil het Christelijk primair
onderwijs in Rotterdam in stand houden, bevorderen en uitbreiden. Het Steunfonds stimuleert en
initieert projecten die leerlingen en medewerkers in staat stellen het onderwijs te volgen en te
geven, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert.
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer van het Steunfonds is uitbesteed aan de vermogensbeheerder IBS Capital
Allies
Richtlijnen voor het beleggingsbeleid
De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën (aandelen, vastgoed en
vastrentende waarden) is in een statuut vastgelegd. Het gekozen risicoprofiel leidt tot een bepaald
verwacht rendement en risico. Het risicoprofiel van het Steunfonds is gematigd defensief. Bij een
dergelijk risicoprofiel zijn onderstaande strategische asset allocatie en bandbreedtes passend.

Aandelen
Obligaties
Alternatieven
Liquiditeiten

Minimaal
20%
40%
0%
0%

Maximaal
40%
60%
0%
0%

Neutraal
50%
70%
20%
20%

Binnen de bandbreedtes is de vermogensbeheerder vrij om, afhankelijk van de KPMG Audit
kpmg
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Verslag van de vermogensbeheerder 2021
Ondanks de opgelopen rente was 2021 een goed beleggingsjaar. Het ruime monetaire beleid van
centrale banken en de goede bedrijfsresultaten resulteerden in goede rendementen op de
aandelenbeurzen. Door de opgelopen rente lieten de koersen van obligaties een ander beeld zien.
Het rendement van de effectenportefeuille kwam in 2021 uit op 11,8%.
Het rendement op de categorie aandelen was met 37,3% uitzonderlijk hoog. De
vergelijkingsmaatstaf, de MSCI ACWI Index, liet een rendement zien van 27,5%. Het verschil tussen
het behaalde rendement en het rendement van de benchmark kwam daarmee uit op bijna 10 %. Een
indrukwekkende outperformance. De obligatiebeleggingen daalde met -2,8%. Dat kwam overeen
met de vergelijkingsmaatstaf de FTSE Euro Broad IG Bond Index die een rendement liet zien van 2,9%.
Naast de effectenportefeuille, die bij IBS Capital is ondergebracht, participeert het Steunfonds in
WoonVermogen. WoonVermogen is een initiatief van het Leger der Heils. Het betreft een
impactinvestering van €250.000 in een hypothecaire lening met een looptijd van 10 jaar. De jaarlijkse
rentevergoeding is 1,9%. Met het geld dat is opgehaald worden tussenwoonvormen ontwikkeld voor
mensen afkomstig uit de maatschappelijke opvang. De investering in WoonVermogen sluit goed aan
bij de ambitie van het Steunfonds om met het vermogen maatschappelijk verschil te maken.
Financieel verslag
Het Steunfonds heeft in 2021 € 52.000 aan schenkingen ontvangen voor het project
Hoogbegaafdheid en besloten deze schenkingen beschikbaar te stellen aan Stichting Kind en
Onderwijs Rotterdam, specifiek aan de school Quadratum.
In 2021 zijn de effecten en verstrekte hypothecaire lening als volgt:
Koerswaarde
31-12-2020

31-12-2021

Obligaties

1.688.586

1.414.734

Aandelen

2.527.929

3.351.490

Woonvermogen Leger Des Heils*
Totaal

250.000

250.000

4.466.515

5.016.224

*Woonvermogen is geen financieel effect, maar een hypothecaire lening die verstrekt is aan het
Leger Des Heils
Ontwikkeling 2022
2022 is onrustig begonnen. De economie herstelde snel nu de Coronapandemie onder controle lijkt
te komen. De pandemie heeft geleid tot verstoorde aanvoerlijnen. Door een tekort aan producten en
onderdelen liepen de prijzen snel op. Dat effect werd nog eens versterkt door sterk oplopende
energieprijzen. Het gevolg was een ongekend hoge inflatie in de Verenigde Staten en Europa. De
verwachting is dat de rente hierdoor verder zal gaan oplopen.
Daar komt bij dat de oorlog in de Oekraïne veel internationale onrust heeft veroorzaakt. De sancties
tegen Rusland zullen een negatief effect hebben op de wereldeconomie. De oplopende rente en de
economische onrust hebben aandelenbeurzen wereldwijd doen dalen. Het Steunfonds heeft echter
een lange beleggingshorizon. Zonder de ernst van het conflict in de Oekraïne te onderschatten is de
ervaring dat koersen zich op termijn weer herstellen.
KPMG Audit
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Steunfonds
Kind en Onderwijs Rotterdam

B

Jaarrekening

B1

Balans per 31 december 2021

1

Activa

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Vaste activa
1.3
1.3.6

Financiële vaste activa
Langlopende vordering u/g

250.000

Totaal vaste activa

250.000
250.000

250.000

250.000

250.000

Vlottende activa
1.5
1.5.7

Vorderingen
Overige vorderingen

18.520

19.673
18.520

1.6
1.6.1

1.7

Effecten
Effecten

19.673

4.766.224

4.216.515
4.766.224

4.216.515

292.937

238.554

Totaal vlottende activa

5.077.681

4.474.742

Totaal activa

5.327.681

4.724.742

Liquide middelen

kpmg
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

2.1.1
2.1.3.b

31-12-2021
€

3.333.588
1.858.412

Totaal eigen vermogen

2.4
2.4.9

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2020
€

3.333.588
1.307.588
5.192.000

4.641.176

135.681

83.566
135.681

83.566

5.327.681

4.724.742
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B2

Staat van baten en lasten 2021
2021
€

3

Baten

3.5

Overige baten

52.115

Totaal baten

4

Lasten

4.4

Overige instellingslasten

940.719
52.115

77.642

Totaal lasten

5

2020
€

940.719

85.583
77.642

85.583

Saldo baten en lasten

-25.527

855.136

Financiële baten en lasten

576.351

188.892

Exploitatieresultaat

550.824

1.044.028

De bestemming van het resultaat 2021 is als volgt :
Bestemmingsreserves algemeen
Totaal

550.824
550.824

kpmg
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B3

Kasstroomoverzicht 2021
2021
€

2020
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassing voor :
Mutaties financiële vaste activa
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-25.527

855.136

-549.709

-771.498

1.153
52.115
53.268

-3.948
-816.984
-820.932

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Overige financiele baten en lasten
(On) gerealiseerde koersresultaten

-521.968

-737.294

41.739
-911
535.523

46.967
-1.225
143.150
576.351

188.892

54.383

-548.402

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Financiële vaste activa

0

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

-250.000
0

-250.000

54.383

-798.402

238.554
54.383

1.036.956
-798.402

292.937

238.554
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B4

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021
Algemeen
Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid is een stichting. De stichting is opgericht op 5 februari 1985 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41128832.
Doel
De stichting heeft ten doel het bevorderen, instandhouden en uitbreiden van het Christelijk primair onderwijs te Rotterdam en omgeving, alsmede het steunen
van onderwijsprojecten die gelieerd zijn aan de stichting.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verlenen van al dan niet geldelijke steun aan de te Rotterdam gevestigde organisatie : Stichting Kind
en Onderwijs Rotterdam.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.
Toegepaste standaarden
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of (indien lager) de actuele waarde.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De jaarrekening 2021 van Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam is tevens opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Kind en
Onderwijs Rotterdam op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische
voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een
verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s
zijn overgedragen aan de stichting.
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Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële
instrumenten (derivaten) en overige te betalen posten.
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat
instrument ontstaan.
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische
voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de
economische realiteit van de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als
financieel actief, financiële verplichting of als eigen vermogen.
Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname
worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst-enverliesrekening.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het
financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de vennootschap het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of
simultaan af te wikkelen. Indien sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het
overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
Effecten en overige te betalen posten
Deze financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Voor kortlopende vorderingen en verplichtingen waar geen expliciete rente wordt
berekend en sprake is van korte looptijden, is het effect van het disconteren in het algemeen gering. Voor deze posten is de nominale waarde gehanteerd als
invulling van de grondslag geamortiseerde kostprijs.

Financiële vaste activa
Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten uitgegeven geldleningen die tot het einde van de looptijd zullen
worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde.
Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de reële waarde en direct verantwoord in de staat van baten en lasten.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Effecten
De waardering van effecten is toegelicht onder het hoofdstuk financiële instrumenten.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij
de waardering.
Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigen vermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het
eigen vermogen.
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve
bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan
is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is
aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofdstuk financiële instrumenten.
Baten
Baten uit schenkingen worden verantwoord in het jaar waarop de schenking betrekking heeft.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Dividenden van effecten worden verantwoord zodra het recht hierop is verkregen.

kpmg
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en
beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in
geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met
verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang
van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening
worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke
gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan
toegelicht in de jaarrekening.
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B5

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1

Activa

1.3

Financiële vaste activa

1.3.6
1.3.6.3

Langlopende vordering u/g
Leger des Heils

250.000

0

0

250.000

Totaal financiële vaste activa

250.000

0

0

250.000

Boekwaarde
31-12-2020
€

Uitgegeven
gelden
€

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2021
€

€

Rente percentage

1,90%

In 2020 heeft het Steunfonds geïnvesteerd in WoonVermogen van het Leger des Heils. De overeenkomst van geldlening is afgesloten voor een periode van 10 jaar. Op 13
september 2030 zal er € 250.000 worden afgelost. Het rentepercentage bedraagt 1,9%
1.5

1.5.7

Vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Overige vorderingen

18.520

19.673

Totaal vorderingen

18.520

19.673

De posten opgenomen onder de vorderingen hebben allen een looptijd van minder 12 maanden.

Boekwaarde
31-12-2020
€

Aankopen
2021
€

Verkopen
2021
€

Koersresultaat
2021

Boekwaarde
31-12-2021
€

Nominale waarde of
garantiewaarde

1.6

Effecten

1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2

Effecten
Obligaties
Aandelen

1.688.586
2.527.929

620.305
1.851.116

-820.913
-1.636.296

-73.244
608.741

1.414.734
1.117.000
3.351.490 Niet van toepassing

Totaal financiële vaste activa

4.216.515

2.471.421

-2.457.209

535.497

4.766.224

Obligatie
De looptijd van de obligaties loopt uiteen van 2021 tot en met 2045. De nominale waarde is de waarde die bij uitloting of einde van de looptijd van de obligatie wordt
uitgekeerd.
De obilgaties en aandelen zijn beursgenoteerd
Koerswaarde

Effecten Portefeuille

1.7
1.7.2

31-12-2020

31-12-2021

Obligaties

1.688.586

1.414.734

Aandelen

2.527.929

3.351.490

Totaal

4.216.515

4.766.224

Liquide middelen

31-12-2021

Banken

€
292.937

Totaal liquide middelen

292.937

31-12-2020
€
238.554
238.554

De onder de liquide middelen opgenomen deposito's betreffen uitsluitend deposito's die direct of vervroegd opvraagbaar zijn
2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.2

Stichtingskapitaal
Algemene reserve

2.1.3.b

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves algemeen

Totaal eigen vermogen

Saldo
31-12-2020
€

Bestemming
Resultaat
€

Mutaties

Saldo
31-12-2021
€

€

3.333.588
0
3.333.588

0
0
0

0
0
0

3.333.588
0
3.333.588

1.307.588
1.307.588

550.824
550.824

0
0

1.858.412
1.858.412

4.641.176

550.824

0

5.192.000

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat 2021 is als volgt :
Bestemmingsreserves algemeen
Totaal

550.824
550.824

Het resultaat over 2021 zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve algemeen.
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2.4

2.4.9

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
Rekening Courant Stichting Kind en Onderwijs

31-12-2021

31-12-2020

€

€

135.681

83.566

Totaal kortlopende schulden

135.681

83.566

De posten opgenomen onder de kortlopende schulden hebben allen een looptijd van minder dan 12 maanden.

B6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn geen langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen.

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
De leden van de Raad van Toezicht en het bestuur verrichten hun functie onbezoldigd.

B7

Overzicht verbonden partijen
Beslissende zeggenschap

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Stichting

Rotterdam

Code
activiteiten
4

Eigen Vermogen
31-12-2021

Exploitatie
saldo 2021

Consolidatie

€ 13.234.190

€ 3.061.019

Ja

Code activiteiten: 4. overige

B8

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3

Baten

3.5

Overige baten

3.5.8

Schenkingen
Schenking crooswijksesingel

52.115

61.263

0

879.456

Totaal overige baten

52.115

940.719

2021

2020

Het bestuur van het Steunfonds en bestuur en raad van toezicht van Kind en Onderwijs Rotterdam hebben in 2021 besloten een schenking te geven aan het Stichting KInd en
Onderwijs Rotterdam ten behoeve van het project Hoogbegaafden

4

Lasten

4.4

Overige instellingslasten

4.4.4

Overige instellingslasten
Project Hoogbegaafdheid
Provisie, bewaar en bankkosten

2021

52.115

Financiële baten en lasten

5.1
5.1.1

Rentebaten en dividend
Rente, coupon en dividenden

61.263

25.527

Totaal instellingslasten
5

2020

24.320
77.642

85.583

77.642

85.583

41.739

46.967
41.739

5.3
5.3.1

46.967

Waardeverandering financiële vaste activa en beleggingen
535.523
Resultaat verkoop en waardering koers effecten

143.150
535.523

143.150

Het resultaat op de waardering van de effecten ultimo 2021 was hoog, door met name een goed beleggingsjaar. Het ruime monetaire beleid van centrale
banken en de goede bedrijfsresultaten van de beursgenoteerde bedrijven resulteerden in goede rendementen op de aandelenbeurzen.
5.5
5.5.1

Rentelasten
Rente en overige financiele lasten

-911

-1.225
-911

Saldo financiële baten en lasten

576.351

-1.225
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B9

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie.

B10

Formele vaststelling jaarverslag 2021

Rotterdam 23 juni 2022

-------------------------------------M.B. de Haas (namens de leden van het bestuur)
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C

Overige gegevens

C1

Controleverklaring
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